�ص ��درت املوافقة ال�سامية باعتماد خطة �آفاق بالتوجيه الربقي رقم /3562م ب
وتاريخ 1432/6/4هـ ،واملوافقة على �أبعاد توجهاتها اال�سرتاتيجية.

الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية
الخطة التنفيذية اآلفاق

مقدمة:

يرجع

جناح �أي خطة �إ�سرتاتيجية ب�صورة رئي�سة �إىل وجود �آليات
عملية لتنفيذها ولي�س ملجرد و�ضع خيارات �إ�سرتاتيجية .لذا
فقد �سعت اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة �إىل تطوير خطة
تنفيذية ذات �أهداف وا�ضحة ،وم�ؤ�شرات �أداء ممكنة القيا�س ،ومتطلبات
واقعية ،وجداول زمنية حمددة.
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الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية
الخطة التنفيذية اآلفاق

المهام الرئيسة لخطة التنفيذ:

تتلخ�ص

مهام التنفيذ واملتابعة يف اخلطوات التالية :تنظيم
و�إدارة التنفيذ وتنفيذ برنامج التوا�صل مع ذوي
العالقة وامل�شاركة الفاعلة للجامعات ،ومتابعة تنفيذ الربامج وم�ؤ�شرات
الأداء ،والتحديث الدوري للخطة .وفيما يلي تف�صيل لهذه املهام:
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الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية
الخطة التنفيذية اآلفاق

 -1إدارة تنفيذ الخطة

تتطلب عملية تنفيذ اخلطة ،التن�سيق والتنفيذ من خالل املكتب املعني ب�إدارة برامج اخلطة
يف وزارة التعليم العايل ،وكذلك و�ضع �آلية للتن�سيق واملتابعة من ذوي العالقة .وتت�ضمن املهام
الرئي�سة لهذا املكتب ما يلي:
 Ó Óالت�أكد من البدء يف تنفيذ الربامج ح�سب امل�س�ؤوليات واجلدول الزمني املقرتح.
 Ó Óاملتابعة لعملية تنفيذ اخلطة.
 Ó Óر�صد م�ؤ�شرات الأداء وتقييم نتائج اخلطة.
Ó Óاالحتفاظ بوثائق اخلطة والتحديث الدوري لها.
Ó Óتنفيذ برنامج التوا�صل مع ذوي العالقة.
ونظر ًا للأهمية الوطنية للخطة ،ف�إن وجود �آلية فاعلة للتن�سيق واملتابعة تعد خطوة مهمة لنجاح
تنفيذها ،نظر ًا لوجود عالقة وثيقة مع جهات �أخرى ،وذلك من �أجل تو�سيع امل�شاركة والإ�سهام
يف عملية التنفيذ .كما يتوىل اجلهاز املخت�ص يف وزارة التعليم العايل ،التوا�صل مع اجلامعات
ب�ش�أن متابعة تطبيق الربامج التنفيذية والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
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الهيكل التنظيمي إلدارة تنفيذ الخطة:
وزير التعليم العالي
الوحدات المعنية
في الجامعات

وكالة الوزارة
للشئون التعليمية

التنسيق
والمتابعة

إدارة
برامج الخطة

القبول
واالستيعاب

8

هيئة
التدريس،
الموظفون،
الطلبة

البرامج
والمناهج

البحوث
واالبتكارات

اإلدارة
والتنظيم

تقنية
المعلومات

التمويل

البنية
التحتية
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 -2تنفيذ برنامج التواصل مع ذوي العالقة

 -3المشاركة الفاعلة للجامعات

هناك حاجة لت�صميم وتنفيذ برنامج فعال للتوا�صل مع ذوي العالقة ،والتوعية مب�ضامني
الإ�سرتاتيجية وم�سريتها ،وذلك بهدف ت�أمني الدعم املتوا�صل من ذوي العالقة و�ضمان
م�شاركتهم .وهذا يتطلب توفري معلومات عن اخلطة ونتائجها و�إعداد ر�سائل وا�ضحة وموجزة
يتم توجيهها �إىل ذوي العالقة بنا ًء على مدى ت�أثريهم �أو ت�أثرهم بالإ�سرتاتيجية .و يت�ضمن
برنامج التوا�صل هذا ،الأمور التالية:
Ó Óعر�ض موجز لإ�سرتاتيجية التعليم اجلامعي والربامج التنفيذية.
Ó Óاملزايا الرئي�سة التي �سيجنيها ذوو العالقة.
Ó Óال�صلة ب�أهداف وبيانات اجلهات ذات العالقة.
Ó Óو�صف خلطة التنفيذ وطريقة �إدارتها.
Ó Óالفر�ص املتاحة لذوي العالقة للإ�سهام يف عملية التنفيذ.
كما ي�ستلزم برنامج التوا�صل خطة زمنية وا�ضحة ،و�آلية لتنفيذها دوري ًا و�إطالع ذوي العالقة
على مدى التقدم يف م�سرية تنفيذ اخلطة والتي من �ش�أنها بناء الثقة يف عملية التنفيذ.

نظر ًا للدور املهم للجامعات يف التنفيذ الناجح للخطة ،ف�إن ذلك يتطلب م�شارك ًة فاعلة يف
عملية التنفيذ من بداياتها .كما يتطلب �أي�ض ًا �أن تكون خطط اجلامعات متوافقة مع الأبعاد
والأهداف والتوجهات الإ�سرتاتيجية والربامج التنفيذية لهذه اخلطة .و�إدراك ًا لذلك ،فقد
مت تو�سيع م�شاركة اجلامعات والتوا�صل معها منذ بداية �إعداد اخلطة .ومن هذا املنطلق مت
م�سبق ًا تنفيذ برنامج تدريبي ملمثلي اجلامعات على �أ�سا�سيات التخطيط الإ�سرتاتيجي ،ومن
�أهداف هذا التدريب مايلي:
Ó Óامل�ساعدة يف �إيجاد ثقافة م�ؤ�س�ساتية حول التخطيط الإ�سرتاتيجي يف كل جامعة عن طريق
تدريب ممثليها والقائمني على وحدات التخطيط فيها� ،أو ال�سعي لإن�شاء هذه الوحدات يف
جامعاتهم.
Ó Óم�شاركة اجلامعات يف التفكري الإ�سرتاتيجي حول خططها ومواءمتها مع هذه اخلطة.
Ó Óالتعرف على �آلية التنفيذ املقرتحة ومقت�ضياتها بحيث تتمكن اجلامعات من اال�ستجابة
والتخطيط وفق ًا لذلك.
ويلزم ل�ضمان التنفيذ الناجح للخطة اال�ستمرار يف برامج التدريب جلميع هذه اجلامعات
ب�شكل دوري واال�ستفادة البينية من جتارب اجلامعات وم�سرية اخلطط فيها .وقد بادرت وزارة
التعليم العايل بالطلب من اجلامعات و�ضع خطط �إ�سرتاتيجية خا�صة بها .وبد�أت اجلامعات
بخطوات �إيجابية ا�ستجابة لهذا التوجه .ومما يعزز امل�شاركة الفاعلة للجامعات �أن ي�ستمر
التوا�صل معها من خالل برنامج االت�صاالت املقرتح ملعرفة مدى التقدم يف اخلطة وم�سار
تنفيذها.
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 -4متابعة تنفيذ البرامج ومؤشرات األداء

بعد البدء بالتنفيذ ،ينبغي متابعة نتائج ت�أثري كل برنامج ب�صورة منتظمة من خالل م�ؤ�شرات
الأداء املرتبطة بالأهداف الإ�سرتاتيجية .ولقد �سعت اخلطة �إىل ح�صر �أهم امل�ؤ�شرات
امل�ستخدمة عاملي ًا يف التعليم العايل بالإ�ضافة �إىل بع�ض امل�ؤ�شرات الأخرى التي مت �صياغتها
لقيا�س مدى حتقيق الأهدافز
وت�سهي ًال لعملية متابعة امل�ؤ�شرات فقد مت و�ضع تعريف وا�ضح لها وحتديد البيانات والآلية
املطلوبة حل�سابها .كما و�ضعت بع�ض امل�ستويات امل�ستهدفة للو�صول �إليها يف كل م�ؤ�شر خا�صة
تلك التي تطمح الإ�سرتاتيجية �إىل حتقيقيها ح�سب املقارنات املرجعية .واجلدير بالذكر هنا،
�أن بع�ض هذه امل�ستويات امل�ستهدفة يطمح يف الو�صول �إليها يف �آخر �سنوات اخلطة وي�ستح�سن
حتقيقها قبل ذلك .لذا ينبغي معرفة مقدار التح�سن فيها مرحلي ًا من خالل نظام املراجعة
الذي �سي�أتي و�صفه� .أما امل�ؤ�شرات التي تتطلب �إجراء ا�ستبانات دورية يف اجلامعات فينبغي
و�ضع جمموعة من املو�ضوعات الأ�سا�سية لقيا�س مدى التح�سن الدوري فيها ح�سب ما يتطلبه
تعريف امل�ؤ�شر.
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�إن متابعة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية وحت�سني �أداء م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي يتطلب تطبيق
نظام املراجعة الإدارية مل�ؤ�شرات الأداء من قبل وزارة التعليم العايل .وينبغي �أن تكون هذه
املراجعة دورية .ومرتبطة ب�إجراءات عملية ح�سب اخلطوات التالية:
Ó Óتطوير الآلية القائمة حاليا جلمع البيانات يف وزارة التعليم التعايل من خالل مركز
الإح�صاءات مبا يتوافق ومتطلبات م�ؤ�شرات الأداء .ويتم جمع هذه البيانات من اجلامعات
والكليات التي تقع حتت مظلة وزارة التعليم العايل .كما ينبغي جمع بع�ض البيانات من
م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى التي تتطلبها بع�ض م�ؤ�شرات الأداء مثل املعدل الإجمايل
للقيد.
Ó Óحتديد امل�ستويات امل�ستهدفة مل�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة .وقد مت حتديد هذه امل�ستويات �أثناء
�إعداد هذه اخلطة ويتطلب حتديثها بناء على نتائج املراجعة الدورية �أثناء عملية التنفيذ.
Ó Óتعقد وزارة التعليم العايل ور�شة عمل �سنوية ،كما تقيم ندوة كل خم�س �سنوات لأخذ
املرئيات عن اخلطة.
Ó Óتعقد وزارة التعليم العايل اجتماعات دورية ملراجعة م�ؤ�شرات الأداء والت�أكد من حتقيقها.
ويف حالة حتقيق امل�ستويات امل�ستهدفة حتدث مل�ستويات �أف�ضل ،ويف حالة عدم حتقيقها
تبحث الأ�سباب واملعوقات ومن ثم يتم تطوير توجهات وخطط يتم تنفيذها من خالل
م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي لتحقيق امل�ستويات امل�ستهدفة .ويو�ضح ال�شكل ( )7منوذج
تخطيطي للمراجعة الإدارية مل�ؤ�شرات الأداء ،كما يو�ضح اجلدول ( )7قائمة م�ؤ�شرات
الأداء الأ�سا�سية للخطة ح�سب امل�سارات ،وكذلك امل�ستوى امل�ستهدف مل�ؤ�شرات الأداء يف
نهاية اخلطة (بعد خم�سة وع�شرين عام ًا).
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مؤسسات
التعليم الجامعي
نظام جمع البيانات وحساب
مؤشرات األداء ومؤشرات متابعة
تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 -5التحديث الدوري للخطة

تفرت�ض اخلطة خالل �سنوات تنفيذها �أن يكون لها حتديث دوري
كل خم�س �سنوات مرتبط مب�ستوى حتقق م�ؤ�شرات الأداء ونتائج
الربامج التنفيذية .وقد ي�ستدعي هذا التحديث و�ضع برامج جديدة
ح�سب ماتتطلبه املتغريات وامل�ستجدات �أو ملعاجلة ق�ضايا وحتديات
تواجه التعليم اجلامعي ،مع اال�ستمرار يف تطبيق الربامج املقرتحة
يف هذه اخلطة.

تحديد المستويات المستهدفة
لمؤشرات األداء الرئيسية

المراجعة الدورية لألداء من خالل
مؤشرات األداء الرئيسية

هل
حققت المستويات
المتسفهدفة؟

نعم

تحديث المستويات
المتسهدفة

ال
معرفة األسباب والمعوقات التي
أدت لعدم تحقيق المستويات
المستهدفة

تطوير التوجهات والخطط
لتحسين األداء
وتذليل المعوقات
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األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات
المسار

الهدف اإلستراتيجي

مؤشرات األداء

كيفية حساب المؤشر

القبول واال�ستيعاب

2 .2تلبية املتطلبات امل�ستقبلية
لإنتاج املعرفة وحاجات
�سوق العمل وتنمية
املجتمع وزيادة الكفاءة
اخلارجية.

معدل القيد يف
م�ؤ�س�سات التعليم
العايل
معدل القيد بربامج
العلوم والتقنية
معدل التوظيف

للمؤشر

%50
%40
%90
متزايد

%55
اجلامعات
الن�سبة املئوية ملجموع الطلبة املقيدين يف كل منط من كليات املجتمع %15
م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل جمموع الطلبة املقيدين يف التدريب التقني %25
بقية امل�ؤ�س�سات ومن يتوجه
التعليم العايل
مبا�شرة للعمل %5
الن�سبة املئوية ملجموع الطلبة املقيدين يف برامج العلوم
%40
والتقنية �إىل جمموع الطلبة املقيدين يف التعليم العايل
الن�سبة املئوية للحا�صلني على وظيفة يف القطاعني احلكومي
والأهلي من خريجي التعليم العايل خالل �سنة من تخرجهم
متزايد
�إىل املجموع الكلي خلريجي التعليم العايل يف تلك ال�سنة،
(حت�سب لكل جمال درا�سة من املجاالت الثمانية املحددة
من قبل الت�صنيف املعياري العاملي للتعليم)

3 .3زيادة الكفاءة الداخلية معدل �إمتام الدرا�سة الن�سبة املئوية للطلبة الذين �أنهوا درا�ستهم يف �سنة
ما �إىل جمموع الطلبة الذين قيدوا يف اجلامعات قبل
التعليم
مل�ؤ�س�سات
خم�س �سنوات من تلك ال�سنة
اجلامعي.
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المستوى المستهدف

المسار

هيئة التدري�س واملوظفون والطلبة

الن�سبة املئوية لإجمايل املقيدين يف التعليم العايل ب�صرف
املعدل الإجمايل للقيد النظر عن العمر �إىل �إجمايل ال�سكان يف الفئة العمرية
� 23-18سنة.
1 .1توفري فر�ص القبول
الن�سبة املئوية لإجمايل املقيدين يف التعليم العايل من
للطلبة امل�ؤهلني لاللتحاق املعدل ال�صايف للقيد الفئة العمرية � 23-18سنة �إىل �إجمايل ال�سكان يف الفئة
التعليم
مب�ؤ�س�سات
العمرية نف�سها
معدل امل�ستجدين يف الن�سبة املئوية للمقبولني يف التعليم العايل من خريجي
اجلامعي.
الثانوية يف العام نف�سه
التعليم العايل
معدل املقيدين للتعلم
الفرق بني املعدل الإجمايل للقيد واملعدل ال�صايف للقيد
مدى احلياة

األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات (تتمه)
الهدف اإلستراتيجي

4 .4حتقيق ن�سبة متوازنة
لأعداد الطلبة �إىل هيئة
التدري�س لتتفق مع
املعدل العام للممار�سات
املثلى العاملية.

5 .5زيادة ن�سبة هيئة
التدري�س من حملة
الدكتوراه،
�شهادة
وتطوير مهاراتهم،
هم
حتفيز
و
وا�ستبقا�ؤهم.

مؤشرات األداء

املعدل الإجمايل
للطلبة �إىل هيئة
التدري�س
معدل �أعداد الطلبة
�إىل هيئة التدري�س
ح�سب التخ�ص�صات
معدل هيئة التدري�س
يف التخ�ص�صات
العلمية والتقنية
معدل �أع�ضاء هيئة
تدري�س يحملون درجة
الدكتوراه
معدل �أع�ضاء هيئة
التدري�س املتعاقدين
معدل االحتفاظ
ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س

كيفية حساب المؤشر

الن�سبة املئوية للمجموع الكلي للطلبة املقيدين يف
التعليم اجلامعي �إىل املجموع الكلي لهيئة التدري�س

المستوى المستهدف
للمؤشر

1 : 20

1 : 10
الن�سبة املئوية ملجموع الطلبة يف كل تخ�ص�ص يف الطب
التعليم اجلامعي �إىل جمموع هيئة التدري�س يف ذلك العلوم والهند�سة 1 : 17
بقية التخ�ص�صات 1 : 22
التخ�ص�ص
الن�سبة املئوية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف التخ�ص�صات
%50
العلمية والتقنية يف التعليم اجلامعي �إىل املجموع الكلي
لهيئة التدري�س
الن�سبة املئوية لعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
%70
يحملون الدكتوراه يف التعليم اجلامعي �إىل العدد الكلي
لهيئة التدري�س
الن�سبة املئوية لعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتعاقدين
%35
يف التعليم اجلامعي �إىل العدد الكلي لهيئة التدري�س
الن�سبة املئوية لعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
متزايد
ي�ستمرون يف اجلامعة يف نهاية كل عام �إىل العدد الكلي
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف بداية العام نف�سه)

> %85
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الخطة التنفيذية اآلفاق

األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات (تتمه)
المسار

هيئة التدري�س واملوظفون والطلبة

القدرات
7 .7زيادة
للطلبة
التناف�سية
وتنمية مهاراتهم وتعزيز
جداراتهم.

الربامج واملناهج

باملحتوى
8 .8االرتقاء
التعليمي ،و�أ�ساليب
التعليم والتعلم ،و�أمناط
التقومي ،مع االبتكار
والتنوع فيها.

معدل املوظفني يف
اجلامعات الذين
يحملون م�ؤهالت فوق
الثانوية
معدل الفنيني
ال�سعوديني
ر�ضا �أ�صحاب العمل
عن اخلريجني
ومهاراتهم
ر�ضا الطلبة عن
اخلدمات املقدمة
لهم يف اجلامعات
معدل الطلبة الذين
يتحدثون �أكرث من لغة
معدل هيئة التدري�س
الذين تلقوا تدريبا
على �أ�ساليب
التدري�س احلديثة
التي تعزز التعليم
والتعلم
ر�ضا الطلبة عن
�أ�ساليب التعليم
والتعلم والتقومي

الن�سبة املئوية لعدد املوظفني الذين يحملون م�ؤهالت
فوق الثانوية �إىل العدد الكلي للموظفني
الن�سبة املئوية للفنيني ال�سعوديني �إىل العدد الكلي
للفنيني يف اجلامعات
ا�ستبانة (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة حتتوي على
جمموعة بنود حتقق متطلبات امل�ؤ�شر ويتم حتليلها
ح�سب الطرق املتعارف عليها)
ا�ستبانة (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة حتتوي على
جمموعة بنود حتقق متطلبات امل�ؤ�شر ويتم حتليلها
ح�سب الطرق املتعارف عليها)
الن�سبة املئوية لعدد الطلبة الذين يتحدثون �أكرث من
لغة يف التعليم اجلامعي �إىل العدد الكلي للطلبة

للمؤشر

متزايد
%85

الربامج واملناهج

6 .6االرتقاء ب�أداء املوظفني
م�ؤهالتهم
وزيادة
وتطوير مهاراتهم.

الر�ضا عن �أداء
املوظفني

ا�ستبانات (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة حتتوي على
جمموعة بنود حتقق متطلبات امل�ؤ�شر ويتم حتليلها
ح�سب الطرق املتعارف عليها)

المستوى المستهدف

المسار

الهدف اإلستراتيجي

9 .9تعزيز جودة الربامج
الأكادميية واحل�صول
على االعتماد املحلي
والعاملي.

%80
متزايد
متزايد
%80

الن�سبة املئوية لعدد هيئة التدري�س الذين �شاركوا مرة
واحدة على الأقل يف ور�ش عمل �أو دورات تدريبية داخل
امل�ؤ�س�سة �أو خارجها �إىل العدد الكلي لهيئة التدري�س يف
كل عام

%35

ا�ستبانة (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة حتتوي على
جمموعة بنود حتقق متطلبات امل�ؤ�شر ويتم حتليلها ح�سب
الطرق املتعارف عليها)

متزايد

البحوث واالبتكارات
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الهدف اإلستراتيجي

مؤشرات األداء

كيفية حساب المؤشر

األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات (تتمه)

1010توفري الأعداد الكافية
من الباحثني مبا
يتنا�سب مع املعدالت
العاملية.

1111الإنفاق على البحوث
العلمية مبا يتنا�سب مع
املعدل العام للممار�سات
العاملية املثلى.

مؤشرات األداء

كيفية حساب المؤشر

معدل الربامج التي ت�ستخدم الن�سبة املئوية لعدد الربامج التي ت�ستخدم
اختبارات تقومي خمرجات اختبارات تقومي خمرجات التعلم عند التخرج
�إىل جمموع الربامج
التعلم
الن�سبة املئوية لعدد برامج امل�ؤ�س�سة التي مت
اعتمادها حمليا �أو عامليا �إىل العدد الكلي
معدل الربامج املعتمدة
للربامج التي خرجت الفوج الأول يف تلك
امل�ؤ�س�سة.
معدل الباحثني (من
عدد الباحثني يف جمال البحث والتطوير لكل
يعملون يف البحث العلمي يف
مليون من �سكان اململكة
اجلامعات وغريها)
معدل الباحثني يف جماالت عدد الباحثني يف جمال العلوم والتقنية لكل
مليون من �سكان اململكة
العلوم والتقنية
الن�سبة املئوية لعدد طلبة الدرا�سات العليا
معدل طلبة الدرا�سات العليا
والباحثني يف �إطار برامج الزمالة ما بعد
وزماالت ما بعد الدكتوراه
الدكتوراه �إىل �أعداد الطلبة املقيدين يف
مقارنة بالعدد الكلي للطلبة
التعليم اجلامعي
ن�سبة عدد الباحثني يف املجاالت الإ�سرتاتيجية
معدل الباحثني
املحددة �إىل جمموع الباحثني
الإ�سرتاتيجيني
املعدل الإجمايل للناجت املحلي الن�سبة املئوية مليزانية البحوث �إىل الناجت
الذي ينفق على البحوث املحلي للمملكة
املعدل الإجمايل للناجت املحلي
الن�سبة املئوية مليزانية البحوث يف جماالت
الذي ينفق على البحوث يف
العلوم والتقنية �إىل الناجت املحلي للمملكة
جماالت العلوم والتقنية

المستوى المستهدف
للمؤشر

%70
%85
4.000
2.500
%10
متزايد ومتكافئ
 %2.5يف اململكة
 %1.5يف اجلامعات
 %1.5يف اململكة
 %1يف اجلامعات

19

الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية
الخطة التنفيذية اآلفاق

األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات (تتمه)
المسار

الهدف اإلستراتيجي

مؤشرات األداء

البحوث واالبتكارات
احلوكمة

براءات االخرتاع يف املجاالت
الإ�سرتاتيجية
معدل البحوث الإ�سرتاتيجية
املن�شورة
1313تعزيز منهجية �إدارة عدد مراكز التميز البحثي
البحث العلمي وحتقيق
عدد م�شاريع البحوث
التن�سيق فيها وتوفري
امل�شرتكة
البيئة املحفزة لها.
املرونة
1414تعزيز
مع
واال�ستجابة
ر�ضا الإداريني و�أع�ضاء هيئة
املحافظة على املحا�سبية
التدري�س عن النظم الإدارية
امل�ؤ�س�ساتية يف منظومة
التعليم اجلامعي.
م�ستوى الأداء اجلامعي بناء
1515التميز يف القيادة
على �أهداف حمددة
والتعاون وال�شفافية
يف منظومة التعليم
الر�ضا عن �أداء الإداريني
اجلامعي.

للمؤشر

عدد البحوث املن�شورة يف الدوريات املحكمة
يف العلوم والتقنية لكل مليون من �سكان اململكة
عدد الأبحاث املن�شورة يف الدوريات املحكمة
لكل مليون من �سكان اململكة
عدد براءات االخرتاع املن�شورة لكل مليون من
�سكان اململكة
العدد الإجمايل لال�ست�شهادات املرجعية �إىل
عدد الأبحاث املن�شورة
عدد براءات االخرتاع املن�شورة يف هذه
املجاالت الإ�سرتاتيجية
عدد الأبحاث املن�شورة يف هذه املجاالت
الإ�سرتاتيجية
عدد مراكز التميز البحثي

متزايد ومتكافئ

عدد البحوث امل�شرتكة

متزايد ومتكافئ

ا�ستبانة (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة
حتتوي على جمموعة بنود حتقق متطلبات
امل�ؤ�شر ويتم حتليلها ح�سب الطرق املتعارف
عليها)
قيا�س الأداء ح�سب اتفاقيات العقود
ا�ستبانة (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة حتتوي
على جمموعة بنود حتقق متطلبات امل�ؤ�شر ويتم
حتليلها ح�سب الطرق املتعارف عليها)

700
1500
150
5
متزايد ومتكافئ
متزايد ومتكافئ

التمويل
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1212زيادة الطاقة الإنتاجية
البحثية واالبتكارات،
ورفع جودتها.
معدل اال�ست�شهادات املرجعية
معدل براءات االخرتاع

المستوى المستهدف

المسار

احلوكمة

معدل البحوث املحكمة
املن�شورة يف جماالت العلوم
والتقنية
معدل الأبحاث املحكمة
املن�شورة

كيفية حساب المؤشر

األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات (تتمه)

متزايد

الهدف اإلستراتيجي

مؤشرات األداء

كيفية حساب المؤشر

ا�ستبانة تتناول مدى التعاون بني اجلامعات،
تت�ضمن :تبادل هيئة التدري�س والطلبة و�إجراء
البحوث امل�شرتكة وتبادل اخلربات الأكادميية
م�ستوى التعاون بني
والإدارية وغريها (يتم ت�صميم ا�ستبانات
اجلامعات
منا�سبة حتتوي على جمموعة بنود حتقق
متطلبات امل�ؤ�شر ويتم حتليلها ح�سب الطرق
املتعارف عليها)
م�ستوى وجود
املعلومات اخلا�صة
باجلامعات على عدد م�ؤ�شرات الأداء املتوفرة على ال�شبكة
مواقع ال�شبكة الويب
– املتاحة للجميع
معدل الإنفاق على
التعليم العايل الن�سبة املئوية للإنفاق على التعليم العايل �إىل
بالن�سبة لإجمايل الناجت املحلي
الناجت املحلي
1616اال�ستمرار يف دعم
معدل الإنفاق غري الن�سبة املئوية للإنفاق غري احلكومي على
التعليم اجلامعي وتنويع
احلكومي على التعليم التعليم العايل �إىل الإنفاق الكلي (احلكومي
م�صادر التمويل.
وغري احلكومي) على التعليم العايل
العايل
الن�سبة املئوية لعدد الطلبة املقيدين يف التعليم
معدل الطلبة
املقيدين يف التعليم العايل الأهلي �إىل عدد الطلبة املقيدين يف
التعليم العايل الأهلي واحلكومي
العايل الأهلي

المستوى المستهدف
للمؤشر

متزايد

متزايد

%5
%25
%15

ح�سب اتفاقيات العقود
متزايد
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الهدف اإلستراتيجي

المستوى المستهدف

مؤشرات األداء

كيفية حساب المؤشر

معدل الكليات
املرتبطة بال�شبكة
فائقة ال�سرعة

الن�سبة املئوية لعدد الكليات املرتبطة بال�شبكة
فائقة ال�سرعة �إىل جمموع الكليات
عدد م�ستخدمي الإنرتنت ال�سريعة من داخل
م�ؤ�س�سات التعليم العايل لكل  100ن�سمة من
الطلبة واملن�سوبني

متزايد

تقنية املعلومات

متزايد

تقنية املعلومات

1717توفري �شبكة ات�صال
ال�سرعة
فائقة
ومنخف�ضة
التكلفة تكلفة االت�صال
بني م�ؤ�س�سات التعليم بالإنرتنت ال�سريع
اجلامعي
مرتبطة مقدرة كن�سبة
الن�سبة املئوية للتكلفة ال�سنوية لالت�صال
بال�شبكة العاملية.
مئوية من متو�سط
بالإنرتنت ال�سريع �إىل متو�سط دخل الفرد
دخل الفرد داخل
م�ؤ�س�سات التعليم
العايل
ا�ستبانة تتناول مدى املواءمة بني تقنية
1818املواءمة والتكامل بني
املعلومات يف اجلامعات ،تت�ضمن ا�سرتاتيجيات
�إ�سرتاتيجيات تقنية
تقنية املعلومات والأنظمة والتطبيقات
املعلومات والأنظمة م�ستوى املواءمة بني
امل�ستخدمة يف املجاالت الأكادميية والإدارية
والتطبيقات التعليمية تقنية املعلومات يف
وغريها (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة
اجلامعات
والإدارية
والبحثية
حتتوي على جمموعة بنود حتقق متطلبات
يف م�ؤ�س�سات التعليم
امل�ؤ�شر ويتم حتليلها ح�سب الطرق املتعارف
اجلامعي.
عليها)

للمؤشر

المسار

الهدف اإلستراتيجي

مؤشرات األداء

�1919إنتاج ون�شر حمتوى
معريف رقمي يف كافة
املجاالت ،متاح ملن�سوبي
التعليم العايل واملجتمع.

عدد الزوار ال�شهري للمحتوى
املعريف املحلي
ن�سبة الزيارات املحلية
للمحتوى املحلي �إىل العاملي
ن�سبة الزيارات العاملية
للمحتوى املحلي �إىل العاملي

جمان ًا

البنية التحتية

معدل م�شرتكي
الإنرتنت ال�سريع
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األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات (تتمه)

2020اال�ستمرار يف تطوير
وحتديث البنى التحتية،
وتوفري البيئة املحفزة
التعليمية
للعملية
والبحث العلمي.

كفاية البنية التحتية

كيفية حساب المؤشر

�أدوات ح�ساب �إح�صائيات الدخول على املواقع
عدد الزيارات �إىل املحتوى املحلي على املحتوى
العاملي
عدد الزيارات العاملية للمحتوى املحلي �إىل
زيارات املحتوى العاملي
ا�ستبانة (يتم ت�صميم ا�ستبانات منا�سبة
حتتوي على جمموعة بنود حتقق متطلبات
امل�ؤ�شر ويتم حتليلها ح�سب الطرق املتعارف
عليها)

المستوى المستهدف
للمؤشر

متزايد
متزايد
متزايد

متزايد

متزايد
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